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1. INNLEDNING 

1.1 Opplegg og formål 

1.2 Pensum. Angivelsen av «kunnskapskrav», «ferdigheter» 
og «generell kompetanse» 

1.3 Rammeverk 

Eckhoff og det praktiske perspektivet 

Fleischers og Nygaards betoning av 
demokratiperspektivet 

Høyesterett som autoritativ rettsanvender 

1.4 Presentasjon med utgangspunkt i dagens situasjon 

 
2. «LOVTEKST» 

Formell lovgivning 

 Privatrettslig lovgivning, forvaltningslovgivning, 
straffelovgivning, mv. 

Kgl. res. og forskrifter 

Grunnlovens tekst 

 De funksjonelle bestemmelsene 

 Rettighetsbestemmelsene 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/v18/pensumliste/index.html
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2.1 Lovtekst med traktatopprinnelse 

Eks: Tvisteloven § 4-8, jf. Luganokonvensjonen 

Eks. menneskerettsloven § 2 nr. 1 jf. EMK 

Eks. konkurranseloven § 10 jf. EØS-avtalen artikkel 53 

3. LOVTEKSTENS BETYDNING 

3.1 Lovteksten som utgangspunkt for rettsanvendelsen 

Lovteksten som uttrykk for skrevne rettslige normer. 
Forholdet til uskreven rett og avtaler 

3.2 Lovteksten som rettskilde(faktor) i rettsanvendelsen 

Ved fastleggelsen av sedvanerett 

 Mulig eks.: Rt-2009-661 (Husebyskogen) 

 Hva saken gjaldt 

Saken gjaldt gyldigheten av et vedtak om endring av 
reguleringsplan for bygging av ambassade. Det var ikke 
foretatt pliktig konsekvensutredning i forbindelse med 
omreguleringen. Høyesterett kom til at denne feilen ikke 
kunne ha virket bestemmende for kommunens 
omreguleringsvedtak og at det dermed ikke var grunnlag 
for ugyldighet, jf forvaltningsloven § 41. 

 Høyesterett om vårt spørsmål 

(70) Jeg går da over til noen bemerkninger om 
ugyldighetsvurderingen der pliktig konsekvensutredning 
ikke er gjennomført. 

(71) Plan- og bygningsloven regulerer ikke dette særskilt, 
og jeg har ikke funnet holdepunkter i det underliggende 
EØS-rettslige materialet som gir bindende føringer i så 
måte. Det følger da av den alminnelige regel i 
forvaltningsloven § 41 at reguleringsvedtaket likevel er 
gyldig «når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan 
ha virket bestemmende på vedtakets innhold». I dette 
ligger ikke et krav om sannsynlighetsovervekt for at feilen 
har fått betydning. Det er tilstrekkelig med en ikke helt 
fjerntliggende mulighet. 

Ved fastleggelsen av avtalers innhold 

 Eks. HR-2016-1477-A (brann forårsaket av leietaker) 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-90/§4-8
https://lovdata.no/pro/NL/lov/2005-06-17-90/KAPITTEL_lk
https://lovdata.no/pro/NL/lov/1999-05-21-30/§2
https://lovdata.no/pro/NL/lov/2004-03-05-12/§10
https://lovdata.no/pro/NL/lov/1992-11-27-109/eøsl/a53
https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2009-1093-a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1967-02-10/%C2%A741
https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2016-1447-a


REGJERINGSADVOKATEN  Side 3 av 22 
Forelesning, JUS4111 Metode. Lovtekst 

 

 Hva saken gjaldt 

En leietakers virksomhet i et leid næringslokale hadde 
forårsaket brann i lokalet. Høyesterett kom til at 
bestemmelsen i leiekontrakten, som var en 
standardkontrakt, om erstatningsansvar for leietaker for 
«for all skade eller mangler som skyldes ham selv eller folk i 
hans tjeneste» forutsatte mislighold fra leietakerens side. 
Det ble uttalt at andre bestemmelser i kontrakten som 
kunne gi føringer for tolkingsspørsmålet, måtte kunne 
trekkes inn ved tolkingen, og at det var en rekke slike 
bestemmelser som trakk i retning av at ansvar forutsatte 
mislighold. Bakgrunnsretten førte heller ikke til noen annen 
løsning. At det forelå mislighold fra leietakeren, var ikke 
anført. 

 Høyesterett om vårt spørsmål 

(55) Det gjenstår da å ta stilling til om endringen av 
bakgrunnsretten ved vedtakelsen av ny husleielov likevel 
må få konsekvenser for tolkingen av standardavtalen fra 
2005 og partenes avtale. Innføringen av kontrollansvaret 
ved husleieloven § 5-8 innebærer et stykke på vei en 
objektivisering av partenes erstatninsplikt etter loven, men 
mislighold er fortsatt et vilkår for erstatningsansvar 

Ved tolkningen av annen lovtekst (kontekstuell tolkning) 

 Eks. HR-2017-344-A (skatteopplysninger om 
«ansatte») 

 Hva saken gjaldt 

Et selskap i malerbransjen som hadde skjult uregistrerte 
lønnsutbetalinger som fiktive fakturaer fra 
underleverandører, var pålagt såkalt summarisk 
fellesoppgjør etter ligningsloven § 9-5 nr. 8, nå 
skatteforvaltningsloven § 12-4 første ledd. Ett av vilkårene 
er at arbeidsgiver har gitt uriktige eller ufullstendige 
oppgaver over ytelser til «ansatte». Høyesterett kom til at 
begrepet «ansatte» også omfatter arbeidstakere som ikke 
er ansatt i virksomheten i arbeidsrettslig forstand. 
Bestemmelsen har derved samme anvendelsesområde som 
bestemmelsene om arbeidsgivers underliggende plikter til å 
foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift i tråd 
med lønns- og trekkoppgaver som skulle vært inngitt. 
Vilkårene for å pålegge summarisk fellesoppgjør var da 
oppfylt 

 Høyesterett om vårt spørsmål 

(33) Begrepet «ansatte» må forstås på bakgrunn av den 
kontekst det inngår i, nemlig i lovens vilkår om at 
arbeidsgiver må ha forsømt sin plikt til å inngi riktige og 
fullstendige «oppgaver over ytelser til ansatte».  

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-17/%C2%A75-8
https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2017-344-a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1980-06-13-24/%C2%A79-5
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2016-05-27-14/%C2%A712-4
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4. HVORFOR LOVTEKSTEN ER RELEVANT OG TILLEGGES 
STOR VEKT 

4.1 Den formelle forankringen i Grunnloven 

Grl. § 2 andre setning: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne 
og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre 
demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.» 

Grl. § 49 første ledd første setning: «Folket utøver den 
lovgivende makt ved Stortinget». 

Grl. § 75 bokstav a): «Det tilkommer Stortinget … å gi og 
oppheve lover.» 

Grl. §§ 76-79 om hvordan formelle lover blir til 

Grl. § 96 første ledd første alternativ: «Ingen kan dømmes 
uten etter lov …» 

Grl. § 113: «Myndighetenes inngrep overfor den enkelte 
må ha grunnlag i lov.» 

4.2 De bakenforliggende verdiene 

Det representative demokratiet (folkestyret) 

Rettsstatens idealer om lovformelighet og 
forutberegnelighet 

5. SPRÅKETS BEGRENSNINGER OG LOVGIVERS VALG 

5.1 Språket vil mer eller mindre alltid kunne være gjenstand 
for fortolkning 

Lovteksten vil nesten alltid gi opphav til tolkning 

 Eks. HR-2017-1130 (søksmålsinteresse for 
familiemedlemmer) 

 Hva saken gjaldt 

Etter vedtak om tilbakekall av statsborgerskap og utvisning 
reiste den utviste og hennes ektefelle og barn søksmål om 
gyldigheten av utvisningsvedtaket. Høyesterett, som 
behandlet saken i avdeling, kom som de tidligere instanser 
til at familiemedlemmene ikke hadde selvstendig adgang til 
å anlegge søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. tvl. § 1-
3. Dissens 4-1 vedrørende begrunnelsen. 

https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2017-1130-a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A71-3
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A71-3
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 Høyesterett om vårt spørsmål 

(29) Hvem som har selvstendig adgang til å anlegge 
søksmål fremgår av tvisteloven § 1-3. Bestemmelsen 
lyder: 

«(1) Det kan reises sak for domstolene om rettskrav. 

 (2) Den som reiser saken, må påvise et reelt behov for å 
få kravet avgjort i forhold til saksøkte. Dette avgjøres ut 
fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes 
tilknytning til det.» 

 (30) Spørsmålet i denne saken er om familiemedlemmene 
har tilstrekkelig tilknytning til utvisningsvedtaket. 

Finnes det egentlig eksempler på klar lovtekst?  

 Aldersangivelser, eks. lov om skytevåpen og 
ammunisjon mv. (våpenloven) 9. juni 1961 nr. 1 § 7 
fjerde ledd første setning 

Tillatelse kan ikke gis til person under 18 år. 

 Legaldefinisjoner, eks. lov om fornøyelsesinnretninger 
(tivoliloven) 22. mai 2017 nr. 30 § 3 

I denne loven menes med 

a) fornøyelsesinnretning: installasjon til bruk for 
fornøyelsesformål som innebærer risiko, og som stiller 
minimale krav til ferdigheter, og hvor brukerne enten 
bringes i bevegelse eller situasjoner hvor de helt eller 
delvis ikke har kontroll over egen bevegelse, eller 
begge deler. 

5.2 Lovgivers valg av lovgivningsteknikk og lovspråk 

Norsk lovgivningstradisjon – betydningen av forarbeider 

Ulike forhold – ulike lovgivningsmetoder 

6. TOLKNING AV LOVTEKST 

6.1 Slutning fra lovteksten (lovtolkning i snever forstand) 

Eksempler på slutning i praksis 

 Eks. HR-2017-1230-A (hyttebygging i reindriftsområde) 

 Hva saken gjaldt 

https://lovdata.no/pro/NL/lov/1961-06-09-1
https://lovdata.no/pro/NL/lov/1961-06-09-1
https://lovdata.no/pro/NL/lov/1961-06-09-1
https://lovdata.no/pro/NL/lov/2017-05-22-30/§3
https://lovdata.no/pro/NL/lov/2017-05-22-30/§3
https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2017-1230-a
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En grunneier hadde fått godkjent en reguleringsplan som 
åpnet for en begrenset hyttebygging innenfor et 
reinbeitedistrikts område for vår-, sommer- og høstbeite. 
Høyesterett kom som de tidligere instanser til at utbygging 
i samsvar med reguleringsplanen ikke ville innebære 
vesentlig skade eller ulemper for reindriftsutøvelsen, jf. 
reindriftsloven § 63 første ledd. Det ble vist til at hensynene 
til reindriften hadde vært vesentlig vurdert under 
planprosessen, og lagt vekt på at det dreide seg om et 
begrenset antall hytter, plassert mellom hytter som 
allerede var på stedet. Det skulle heller ikke opparbeides vei 
til stedet, og hyttene skulle være av enkel standard, uten 
strøm, vann og avløp. Det ble videre uttalt at problemene 
knyttet til gradvis utbygging måtte håndteres på et politisk 
nivå. 

 Høyesterett om vårt spørsmål 

(36) Etter mitt syn følger det klart av ordlyden i § 63 første 
ledd første punktum at det skal foretas en konkret 
vurdering av om grunneierens utnyttelse av eiendommen 
er til «vesentlig skade eller ulempe» for reindriftsutøvelsen. 

 Eks. HR-2017-625-A (utgiftsrefusjon mellom 
kommuner)  

 Hva saken gjaldt 

En ungdom som hadde hatt et opphold på en 
barneverninstitusjon i en annen kommune enn den 
opprinnelige hjemkommunen, tok etter utskrivning 
opphold i kommunen hvor institusjonen lå. Denne 
kommunen krevde sine utgifter til fortsatte 
omsorgstjenester refundert av den opprinnelige 
hjemkommunen, under henvisning til forskrift om 
kommunens dekning av utgifter til helse- og 
omsorgstjenester § 2 fjerde ledd, hvor det er fastsatt at 
institusjonskommunen etter utskrivning kan kreve refusjon 
fra den kommunen som var oppholdskommune før inntak i 
institusjon. Høyesterett kom til at refusjonsbestemmelsen i 
helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 gjelder utgifter i 
tilknytning til midlertidig opphold i oppholdskommunen. 
Bestemmelsen gir ikke hjemmel for en 
forskriftsbestemmelse som pålegger tidligere 
oppholdskommune å betale refusjon for utgifter til brukere 
som tar fast opphold i institusjonskommunen etter 
utskrivning. Det var heller ikke grunnlag for utvidende 
tolking av forskriftshjemmelen. Den opprinnelige 
hjemkommunen ble frifunnet for kravet fra 
institusjonskommunen. 

 Høyesterett om vårt spørsmål 

(38) Første punktum fastslår hovedregelen: Det er 
oppholdskommunen som har kostnadsansvaret. Etter 
andre punktum kan departementet i forskrift fastsette 
unntak fra dette - i praksis gi regler om refusjon - i tilfelle 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2007-06-15-40/%C2%A763
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2007-06-15-40/%C2%A763
https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2017-625-a
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2011-12-16-1348/%C2%A72
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2011-06-24-30/%C2%A711-1
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hvor «en pasient eller bruker får tjenester av en annen 
kommune enn der vedkommende har fast bosted eller fast 
opphold». Vilkåret for å kunne kreve utgiftsdekning fra en 
annen kommune er altså at personen oppholder seg 
midlertidig i oppholdskommunen. 

Alminnelig språkforståelse som utgangspunkt for 
lovtolkningen 

 Hvorfor? Demokrati og forutberegnelighet 

 Eks. HR-2017-1250-A (bjeffehalsbånd) 

 Hva saken gjaldt 

Straffen for overtredelse av dyrevelferdsloven § 37 annet 
ledd jf. første ledd jf. § 8 og § 14 første ledd bokstav a, jf. 
forskrift om bruk av strøm ved hundetrening § 3, ble 
fastsatt til fengsel i 15 dager. Domfelte hadde påført en 
schäferhund et strømhalsbånd - et såkalt «bjeffehalsbånd» 
- for å hindre hunden i å bjeffe. Den vedvarende bruken av 
bjeffehalsbåndet med strøm var ikke innenfor det som med 
rimelighet kunne anses som et nødvendig og proporsjonalt 
virkemiddel i oppdragelsen av hunden. Selv om støtene ikke 
medførte kvalifisert smerte, tilførte anvendelsen av 
halsbåndet hunden unødig smerte og måtte derfor anses 
som utøvelse av «vold» som ble rammet av straffebudet i 
dyrevelferdsloven § 14 bokstav a jf. § 37. Høyesteretts 
flertall på fire dommere mente også at den avsluttende 
bruken av halsbåndet uten strøm ble rammet av 
dyrevelferdsloven § 14. Allmennpreventive hensyn ble 
tillagt vesentlig vekt ved straffutmålingen. 

 Høyesterett om vårt spørsmål 

(19) Dyrevelferdsloven § 14 første ledd bokstav a setter 
forbud mot å «utøve vold mot dyr». Paragrafen inneholder 
også andre særskilte forbud, blant annet å «hensette dyr i 
hjelpeløs tilstand» (bokstav b) og å «ha seksuell omgang 
med eller foreta seksuelle handlinger med dyr» (bokstav c). 

(22) … Det avgjørende må være at begrepet vold i 
alminnelig språkbruk kan omfatte både fysisk og psykisk 
vold. 

 Eks. HR-2017-1231-A (skattemessig eier av kraftverk)  

 Hva saken gjaldt 

I forbindelse med utløp av tidligere konsesjoner hadde et 
kraftselskap inngått avtale med Statkraft om fortsatt leie 
av vassdraget som konsesjonene var tilknyttet, og om 
adgang til nyutbygginger i vassdraget. Kraftselskapet 
bygget et nytt kraftverk som skulle overføres til Statkraft 
ved utløpet av leieavtalen. Høyesterett kom til at det var 
kraftselskapet og ikke Statkraft som var skattemessig eier 
av det nye kraftverket, jf. skatteloven § 18-2 første ledd, og 

https://lovdata.no/pro/HRSTR/avgjorelse/hr-2017-1250-a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2009-06-19-97/%C2%A737
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2009-06-19-97/%C2%A78
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2009-06-19-97/%C2%A714
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2008-03-14-256/%C2%A73
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2009-06-19-97/%C2%A714
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2009-06-19-97/%C2%A737
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2009-06-19-97/%C2%A714
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2009-06-19-97/%C2%A714
https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2017-1231-a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-14/%C2%A718-2
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således ansvarlig for naturressursskatt, grunnrenteskatt og 
eiendomsskatt, i motsetning til det som gjaldt for de øvrige 
kraftverk som var omfattet av avtalen. Det ble lagt 
vesentlig vekt på at kraftselskapet var omtalt i avtaleverket 
som eier av eventuelle nyanlegg, og at denne 
privatrettslige eierposisjonen også måtte danne 
utgangspunktet for vurderingen av det skatterettslige 
eierforholdet 

 Høyesterett om vårt spørsmål 

(76) Hva som i skatteloven § 18-2 og § 18-3 nærmere er 
ment med å være «eier» av kraftverk, må på vanlig måte 
avgjøres med utgangspunkt i at «slike ord og uttrykk skal 
gis samme innhold i skatterettslige sammenhenger som de 
har i privatretten», jf. Zimmer, Lærebok i skatterett, 7. 
utgave side 51. 

(77) Det er her grunn til å minne om viktigheten av at 
omverdenen kan bygge på at ordlyden i en avtale gir 
uttrykk for de reelle rettsforhold som skal legges til grunn 
ved rettsanvendelsen, slik Sauda kommune særlig har 
fremhevet. I Ot.prp.nr.23 (1995-1996) Skattlegging av 
kraftforetak side 51 fremheves også behovet for 
forutberegnelighet i regelanvendelsen 

Særforståelse i visse sammenhenger 

 Eks. «Kongen» i delegasjonslovgivningen 

Tidsdimensjonen 

 Språkforståelse ut fra tidspunktet for lovens 
vedtakelse? Hvorfor problemet er mindre enn 
tidligere.  

 Tolkning ut fra dagens forståelse. Eks. Rt-2014-702 
(dasking med bambuspinne) 

 Hva saken gjaldt 

Lagmannsretten hadde fastsatt straffen for overtredelse av 
strl. § 228 første ledd til betinget fengsel i 15 dager. 
Foreldrene hadde «dasket» barna med en bambuspinne 
over fingrene uten at det medførte merker av noe slag. 
Faren hadde også trykket på blåmerker som barna hadde, 
for å avstraffe dem. Lagmannsretten hadde korrekt lagt til 
grunn at strl. § 228 første ledd må leses i sammenheng 
med barneloven § 30, og at det i dag derfor gjelder et 
generelt og ubetinget forbud mot å anvende vold i 
oppdragelsesøyemed. Ankeutvalget viste også til FNs 
barnekonvensjon artikkel 19 nr. 1 og General Comment no. 
8 og no. 13 fra FNs barnekomité, jf. også Grunnloven § 92. 
Den utmålte straffen var ikke uforholdsmessig streng, og 
foreldrenes anke ble ikke tillatt fremmet. 

https://lovdata.no/pro/HRSTR/avgjorelse/hr-2014-1399-u
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1902-05-22-10/%C2%A7228
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1902-05-22-10/%C2%A7228
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-04-08-7/%C2%A730
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/bkn/a19
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1814-05-17/%C2%A792
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 Strl. 1902 § 228 første ledd 

Den, som øver Vold mod en andens Person eller paa anden 
Maade fornærmer ham paa Legeme, eller som medvirker 
hertil, straffes for Legemsfornærmelse med Bøder eller med 
Fengsel indtil 1 Aar 

 Høyesterett om vårt spørsmål 

(19) Lagmannsretten har lagt til grunn at straffeloven § 
228 første ledd må leses i sammenheng med barneloven § 
30, og at det i dag derfor gjelder et generelt og ubetinget 
forbud mot å anvende vold i oppdragelsesøyemed, også i 
form av «lettere klaps» som reaksjon på ulydighet. Dette er 
en riktig lovforståelse. Høyesteretts ankeutvalg viser i 
denne forbindelse også til FNs barnekonvensjon artikkel 19 
nr. 1, Barnekomiteens General Comment no. 8 (2006): The 
right of the child to protection from corporal punishment 
and other cruel or degrading forms of punishment [GC-
2006-8-CRC], og General Comment no. 13 (2011): The right 
of the child to freedom from all forms of violence [GC-2011-
13-CRC], jf. også Grunnloven § 92 

6.2 Lovteksten tolkes i lys av andre rettskilde(faktorer) 

To forhold av særlig betydning: 

 Det øvrige rettskildebildet 

 Hvilket rettsområde en befinner seg på 

7. LOVSKRAVETS (LEGALITETSPRINSIPPETS) BETYDNING 
FOR LOVTOLKNINGEN 

7.1 Lovskravet begrenser rettsanvenders tolkningsfrihet 

Grl. § 96 første ledd første alternativ og Grl. § 113  

Strafferettens område, eks. HR-2016-1833-A (åpning av 
mobiltelefon) pkt. 13-24 

 Hva saken gjaldt 

Mobiltelefonen til en siktet hadde tastelås som kunne låses 
opp ved bruk av eierens fingeravtrykk. Påtalemyndigheten 
mente telefonen kunne ha vært brukt til å filme eller 
fotografere de voldshandlingene siktelsen gjaldt. 
Høyesterett, som behandlet saken i avdeling, kom til at 
strpl. § 157 ikke ga adgang til ved tvang å bruke siktedes 
finger til å låse opp telefonen. Det ble vist til at ordlyden 
pekte i retning av undersøkelser med siktemål å bruke 
kroppen eller det som måtte befinne seg i den som reelt 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1902-05-22-10/%C2%A7228
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1902-05-22-10/%C2%A7228
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-04-08-7/%C2%A730
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-04-08-7/%C2%A730
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/bkn/a19
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/gc-2006-8-crc
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/gc-2006-8-crc
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/gc-2011-13-crc
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/gc-2011-13-crc
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1814-05-17/%C2%A792
https://lovdata.no/pro/HRSTR/avgjorelse/hr-2016-1833-a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7157
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bevismiddel, ikke å bruke siktedes finger for å få tilgang til 
bevismidler utenfor kroppen, noe som er noe annet enn en 
kroppslig undersøkelse 

 Strpl.§ 157 

Den som med skjellig grunn mistenkes for en handling som 
etter loven kan medføre frihetsstraff, kan underkastes 
kroppslig undersøkelse når det antas å være av betydning 
for opplysningen av saken og ikke fremstår som et 
uforholdsmessig inngrep. Det kan tas blodprøve og foretas 
andre undersøkelser som kan skje uten fare eller betydelig 
smerte 

 Høyesterett om vårt spørsmål 

 (14) Politiet har her foretatt ransaking og tatt beslag i 
mobiltelefonen med hjemmel i straffeprosessloven 
kapitlene 15 og 16. Som et utgangspunkt hjemler disse 
reglene tilgangen til de opplysningene som måtte befinne 
seg i telefonen. På grunn av adgangssperren er det 
imidlertid nødvendig å bruke tvang overfor eieren for å få 
innsyn. Slik bruk av tvang krever hjemmel i lov, jf. 
Grunnloven § 102 og § 113 og Den europeiske 
menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8. 

 (15) Jeg nevner på dette punkt to avgjørelser om 
kommunikasjonskontroll til belysning av de mer generelle 
utgangspunktene: I kjennelsen referert i Rt-2009-394 
uttalte ankeutvalget at «kravet til klar lovhjemmel må stå 
sterkt på dette området». Det fremgår ikke om utvalget 
med formuleringen «dette området» mente å henvise til 
kommunikasjonskontroll eller til tvangsmidler mer 
generelt. Hjemmelskravet ble behandlet i større bredde i 
Rt-2014-1105, som gjaldt overskuddsmateriale. I avsnitt 30 
i kjennelsen heter det: 

«For å gi en slik hjemmel som Grunnloven og 
menneskerettskonvensjonene krever, holder det ikke at 
loven er formelt sett i orden, og at den etter alminnelige 
tolkningsprinsipper gir grunnlag for lagringen. Det gjelder 
også kvalitative krav: Loven må være tilgjengelig og så 
presis som forholdene tillater.» 

 (16)Førstvoterende viser i avsnittet også til flere dommer 
fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), blant 
annet storkammerdommen 4. desember 2008 S. og 
Marper mot Storbritannia [EMD-2004-30562]. Saken gjaldt 
lagring av fingeravtrykk. EMD uttaler i avsnitt 95 følgende 
om forståelsen av artikkel 8 i konvensjonen: 

«The Court recalls its well established case-law that the 
wording 'in accordance with the law' requires the 
impugned measure both to have some basis in domestic 
law and to be compatible with the rule of law, which is 
expressly mentioned in the preamble to the Convention and 
inherent in the object and purpose of Article 8. The law 
must thus be adequately accessible and foreseeable, that 
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is, formulated with sufficient precision to enable the 
individual - if need be with appropriate advice - to regulate 
his conduct. For domestic law to meet these requirements, 
it must afford adequate legal protection against 
arbitrariness and accordingly indicate with sufficient clarity 
the scope of discretion conferred on the competent 
authorities and the manner of its exercise ...». 

(17) EMD føyer i avsnitt 96 til at kravene til presisjon i loven 
i betydelig grad avhenger av «the content of the 
instrument in question, the field it is designed to cover and 
the number and status of those to whom it is addressed 
...». … 

 (19) I dette tilfellet finner jeg det klart at lovkravet ikke er 
oppfylt. Jeg ser derfor ikke grunn til å gå nærmere inn på 
kravets innhold ved det straffeprosessuelle tvangsmiddel 
som er tema i saken, men går over til å vurdere 
lagmannsrettens tolkning av straffeprosessloven § 157. 
Bestemmelsen åpner etter ordlyden adgang til «kroppslig 
undersøkelse». Lovteksten konkretiserer ikke hva slags 
kroppslige undersøkelser som omfattes, ut over at det i 
første ledd andre punktum fremgår at det kan «tas 
blodprøve og foretas andre undersøkelser som kan skje 
uten fare eller betydelig smerte». 

 (20) En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at det her gis 
adgang til å foreta undersøkelser av kroppen, så vel 
utvendig som i dens hulrom. Ordlyden peker i retning av 
undersøkelser med siktemål å bruke kroppen eller det som 
måtte befinne seg i den som reelt bevismiddel. Dette 
utgangspunktet støttes av at bestemmelsen er plassert i 
kapittel 12 om gransking, som nettopp gjelder slike 
undersøkelser. Jeg finner det for min del klart at bruken av 
siktedes finger til å få tilgang til bevismidler utenfor 
kroppen - her innholdet i en mobiltelefon - språklig sett er 
noe annet enn en kroppslig undersøkelse. Etter ordlyden gir 
§ 157 med andre ord ikke hjemmel for det inngrep som er 
tema i saken. 

 (21) Forarbeidene bekrefter etter mitt syn den forståelse 
som jeg nettopp har gjort rede for. I NUT 1969: 3 side 223-
224 omtaler komiteen de «legemsundersøkelser» som § 
157 gir hjemmel for. Drøftelsen gir ingen holdepunkter for 
at bestemmelsen var ment å åpne adgang til å bruke 
kroppen til annet enn en kroppslig undersøkelse. På side 
224 heter det tvert imot at innholdet begrenser seg til at 
«siktede må finne seg i at hans legeme blir utnyttet som 
bevismiddel». 

 (22) Lagmannsretten har lagt vekt på at inngrepet har 
likhetstrekk med andre undersøkelser som kan foretas med 
hjemmel i § 157, og som kan være vesentlig mer 
inngripende enn å bruke siktedes finger til å åpne en 
telefon. Jeg er ikke uenig i at bestemmelsen hjemler 
undersøkelser som kan oppfattes som mer inngripende, 
eksempelvis undersøkelser av kroppens hulrom. Som jeg 
allerede har vært inne på, er disse imidlertid av en annen 
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karakter, fordi siktemålet er et annet. Slik jeg ser det, har 
bruken av siktedes finger til å åpne mobiltelefon derfor få 
likhetstrekk med de undersøkelser som § 157 utvilsomt gir 
adgang til. 

(23)Videre har lagmannsretten funnet støtte for sitt syn i 
formålet bak straffeprosessloven § 199a om ransaking av 
datasystemer. Bestemmelsen pålegger «enhver som har 
befatning med datasystemet å gi nødvendige opplysninger 
for å gi tilgang til datasystemet». På dette punktet nevner 
jeg først at § 199 a ikke kan gi hjemmel for det inngrep 
saken gjelder, fordi bestemmelsen ikke åpner for bruk av 
tvang. Når det så gjelder lagmannsrettens 
formålsbetraktninger, er det ikke tvilsomt at tilgang til 
opplysninger i mobiltelefoner kan være av sentral 
betydning for oppklaring av straffesaker. 
Formålsbetraktninger kan imidlertid ikke i seg selv gi 
hjemmel for det tvangsmiddel som saken gjelder. 

(24) Etter dette har jeg kommet til at straffeprosessloven § 
157 ikke gir adgang til å bruke siktedes fingeravtrykk til å få 
tilgang til opplysninger i hans mobiltelefon. 
Lagmannsretten har tolket bestemmelsen uriktig, og 
kjennelsen må oppheves. 

Forvaltningsrettens inngrepshjemler for øvrig, eks. HR-
2017-344-A (skatteopplysninger om «ansatte») 

 Høyesterett om vårt spørsmål 

 (38) A AS har anført at legalitetsprinsippet og 
klarhetsprinsippet omtalt i Rt-2001-1661, på side 1667, er 
til hinder for å tolke begrepet «ansatte» utvidende til også 
å omfatte arbeidstakere utenfor de arbeidsrettslige 
tjenesteforhold. 

 (39) Jeg er ikke enig i dette. Som det fremgår av Rt-2014-
1281 avsnitt 48 gjelder det ikke noe prinsipp om at 
skattelover i tvilstilfeller skal tolkes i skattyters favør. 
Høyesterett gir derimot følgende anvisning for tolkningen: 

«Legalitetsprinsippet får anvendelse generelt der staten 
gjør inngrep overfor den enkelte, og krever hjemmel i lov, 
jf. Grunnloven § 113. Det innebærer at lovens ordlyd står 
sentralt ved tolkningen. Men tolkningstvil må løses ut fra 
hva som er best i samsvar med en avveining av samtlige 
rettskildefaktorer og som sikrer tilstrekkelig klarhet og 
forutsigbarhet for borgerne.» 

 (40) Sentralt i vår sammenheng er at arbeidsgivers plikter 
til å inngi lønnsoppgaver, foreta forskuddstrekk og betale 
arbeidsgiveravgift følger klart av regelverket. Skulle 
forskuddstrekk eller arbeidsgiveravgift ikke være innbetalt i 
samsvar med disse bestemmelsene, er arbeidsgiver i 
utgangspunktet fortsatt ansvarlig for beløpene, jf. 
skattebetalingsloven § 16-20 første ledd og folketrygdloven 
§ 24-3. Det er med andre ord ikke en ordning som skal 

https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2017-344-a
https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2017-344-a
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skjerpe en eksisterende skattebelastning. Som det fremgår 
av Ot.prp.nr.100 (1992-1993) side 12 skal summarisk 
fellesoppgjør «være gjenopprettende, det vil si sørge for en 
tilnærmet riktig skatte- og avgiftsandel til det offentlige» . I 
Rt-2001-1661, side 1667, som gjaldt beregningsgrunnlaget 
for summarisk fellesoppgjør, presiserte Høyesterett på 
grunnlag av denne uttalelsen at ordningen «i forhold til 
arbeidsgiverne ikke skal ha noe pønalt formål». 

 (41) Jeg peker avslutningsvis på at en snever tolkning av 
begrepet «ansatte» i praksis vil forhindre summariske 
skatte- og avgiftsoppgjør hvor behovet kanskje er størst, 
nemlig ved fiktiv fakturering der arbeidstakere eller 
omfanget av den enkeltes arbeid ikke kan identifiseres. 
Både den tidligere forskriften av 20. november 1997 og den 
nye forskriften av 23. november 2016 slår uttrykkelig fast 
at summarisk fellesoppgjør også kan omfatte 
arbeidstakere som ikke kan identifiseres. 

 (42) Min konklusjon er etter dette at begrepet «ansatte» 
omfatter arbeidstakere i og utenfor tjenesteforhold. 
Lagmannsretten har da tolket loven riktig, og anken må 
forkastes. 

8. TOLKNINGSRESULTATER: FORHOLDET MELLOM 
LOVTEKST OG RETTSREGEL 

8.1 Presiserende tolkning 

Eckhoff/Helgesen s. 118 

8.2 Innskrenkende tolkning 

Eckhoff/Helgesen s. 119-123 

Eks. HR-2017-753-A (Transocean)  

 Hva saken gjaldt 

I en omfattende straffesak som gjaldt påståtte 
skatteunndragelser, hadde de tiltalte, som ble frifunnet, 
hatt store kostnader til forsvarerbistand. Kostnadene ble 
krevet dekket etter strpl. § 438. Høyesterett, som 
behandlet saken i avdeling, kom til at statens satser for 
betaling av offentlig oppnevnt forsvarer skulle brukes, selv 
om utgiftene til forsvarer hadde vært vesentlig høyere fordi 
de tiltalte hadde engasjert advokatene privat. At det dreide 
seg om en stor og kompleks sak der de tiltalte hadde 
rimelig behov for spesialkyndige forsvarere som opererer til 
markedspris, ble ikke tillagt avgjørende vekt. Reelle hensyn 
ga ikke grunnlag for en innskrenkende tolkning av strpl. § 
438 i strid med ordlyden. 

https://lovdata.no/pro/HRSTR/avgjorelse/hr-2017-753-a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7438
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7438
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7438
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 Strpl. § 438 første ledd 

Ender en offentlig forfølging med frifinnelse, eller blir den 
innstilt uten at dette har hjemmel i §§ 69 eller 70, skal 
retten tilkjenne siktede erstatning av staten for nødvendige 
utgifter til hans forsvar, med mindre han selv forsettlig har 
pådratt seg mistanken. Betaling til forsvarer erstattes ikke 
med et større beløp enn forsvareren ville blitt tilkjent om 
han var oppnevnt som offentlig forsvarer 

 Høyesterett om vårt spørsmål 

(43) Ordlyden er klar. Bestemmelsens annet punktum 
innebærer at det ikke er anledning til å tilkjenne utgifter til 
forsvarer med høyere beløp enn statens satser for offentlig 
oppnevnte forsvarere, jf. salærforskriften 3. desember 1997 
nr. 1441. Skal noe annet legges til grunn, må denne 
begrensningen tolkes innskrenkende eller settes til side. 

8.3 Antitetisk tolkning 

Eckhoff/Helgesen s. 141-147 

Eks. Rt-2014-585 (gjenopptakelse av farskapssak) 

 Hva saken gjaldt 

I gjenopptatt farskapssak kom Høyesterett til at 
bestemmelsen i barneloven § 28a, lest på bakgrunn av 
reglene om bevis og bevissikring i tvisteloven, måtte forstås 
slik at retten har kompetanse til å beslutte innhentet 
biologisk materiale fra en avdød, også når denne er 
kistegravlagt. En slik beslutning må treffes av retten på 
bakgrunn av omstendighetene i den enkelte sak, og 
gravåpning vil ikke være et alternativ der det allerede 
foreligger, eller på annen måte kan skaffes, biologisk 
materiale egnet for DNA-testing. 

 Barneloven § 28a og § 24 andre ledd 

§ 28a: Dersom det ikkje låg føre ein DNA-analyse i saka, 
kan ei rettskraftig avgjerd krevjast gjenopna utan omsyn til 
vilkåra i tvisteloven §§ 31-3 til 31-6. Vert det kravd 
gjenopning, skal retten gje pålegg om blodprøve og DNA-
analyse. Når DNA-analysen ligg føre, gjeld regelen i § 25 
første stykket. 

I andre farskapssaker gjeld ikkje fristen i tvisteloven § 31-6 
andre stykket for å krevje gjenopning av saka. 

§ 24 andre ledd: Er ein som kan vere far til barnet død eller 
utilgjengeleg av annan grunn, kan retten som prov i ei 
farskapssak innhente og gjere bruk av biologisk materiale 
eller prøver som tidlegare er tatt av han. Departementet 
kan ved forskrift gje utfyllande reglar om innhenting og 
bruk av slikt materiale. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A769
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A770
https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2014-1165-a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-04-08-7/%C2%A728a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A731-3
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-04-08-7/%C2%A725
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A731-6
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 Høyesterett om vårt spørsmål 

(59) Umiddelbart er det nærliggende å forstå barneloven § 
24 andre ledd slik at den bare åpner for innhenting og bruk 
av materiale som allerede er tilgjengelig, herunder prøver 
som tidligere er tatt av avdøde i annen sammenheng. Ved 
en slik antitetisk tolking måtte det eventuelt tas stilling til 
om en slik tolking også ville være avgjørende for 
forståelsen av § 28a i denne henseende. Forarbeidene til 
barneloven § 24 viser imidlertid at bestemmelsen har et 
annet siktemål, og at det ikke er grunnlag for en antitetisk 
fortolkning. 

8.4 Utvidende og analogisk tolkning 

Eckhoff/Helgesen s. 124-141 

Eks. HR-2017-625-A (utgiftsrefusjon mellom kommuner) – 
se over 

(43) Spørsmålet blir om det er grunnlag for å tolke 
lovbestemmelsen utvidende, slik Y kommune anfører. 

(44) Som utgangspunkt for tolkningen, peker jeg på at den 
knytter seg til en delegasjonsbestemmelse, som har høyere 
rang enn forskriften. Det har dessuten betydning at 
delegasjonsbestemmelsen regulerer 
kompetansefordelingen mellom Stortinget og den 
utøvende myndighet - departementet. En 
forskriftsmyndighet kan ikke uten lovhjemmel definere sin 
egen kompetanse. Det hjemmelskravet som her gjelder, 
tilsier at ordlyden i hjemmelsloven iallfall ikke kan fravikes 
uten klare holdepunkter i forarbeidene for at lovens 
formulering gir et uriktig uttrykk for Stortingets mening. 

HR-2017-888-U (rettshjelp – dekning av sakskostnader) 

 Hva saken gjaldt 

I sak om fratakelse av vergemål etter vergemålsloven § 61 
jf. § 19 sluttet ankeutvalget seg til lagmannsrettens 
standpunkt om at sakskostnader etter vergemålsloven § 19 
andre ledd første punktum og § 76 er begrenset til den 
offentlige salærsatsen. Krav om dekning av sakskostnader i 
disse sakene må fremmes etter reglene i rettshjelploven 
etter analogi av rettshjelploven § 16. Foreldrenes anke over 
lagmannsrettens beslutning ble forkastet. 

 Rettshjelploven § 16 

 Høyesterett om vårt spørsmål 

(16) Rettshjelploven § 16 første ledd gir regler for 
innvilgelse av fri sakførsel uten behovsprøving. Etter første 
ledd nummer 5 gjelder dette blant annet «den som er 
begjært fratatt rettslig handleevne, eller som begjærer et 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-04-08-7/%C2%A724
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-04-08-7/%C2%A724
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-04-08-7/%C2%A728a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-04-08-7/%C2%A724
https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2017-888-u
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2010-03-26-9/%C2%A761
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2010-03-26-9/%C2%A719
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2010-03-26-9/%C2%A719
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2010-03-26-9/%C2%A776
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1980-06-13-35/%C2%A716
https://lovdata.no/pro/NL/lov/1980-06-13-35/§16
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1980-06-13-35/%C2%A716
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vedtak om fratakelse av rettslig handleevne opphevet etter 
vergemålsloven». Direkte gjelder bestemmelsen bare 
personer som fratas egen rettslig handleevne, ikke 
personer som fratas vergemål for barn. 

(20) På denne bakgrunn finner ankeutvalget at krav om 
dekning av fri sakførsel må fremmes etter reglene i 
rettshjelploven etter analogi av rettshjelploven § 16. Anken 
må dermed forkastes. 

På strafferettens område: HR-2017-552-A (Scandinavian 
Star) 

 Hva saken gjaldt 

Etter brannen på «Scandinavian Star» i 1990 ble en dansk 
person, som selv omkom, mistenkt for å ha påsatt brannen. 
Saken ble henlagt etter bevisets stilling. Personens 
etterlatte fikk ikke medhold i en begjæring om 
rettergangsskritt etter strpl. § 241 for å få avkreftet 
mistanken. Høyesterett, som behandlet saken i avdeling, 
kom til at bare mistenkte selv kan fremsette en slik 
begjæring. Lovens ordlyd og lovens system ble ansett som 
avgjørende. Bestemmelsen kan heller ikke tolkes utvidende 
eller analogisk. En slik tolking kan ikke baseres på 
Grunnlovens bestemmelser om menneskerettigheter eller 
Norges konvensjonsforpliktelser, og vesentlige hensyn taler 
i motsatt retning. 

 Strpl. § 241 

En mistenkt som det pågår etterforsking mot, kan hos 
retten begjære foretatt rettergangsskritt til avkreftelse av 
mistanken. Det samme gjelder når etterforskingen er 
innstilt på grunn av bevisets stilling. 

Retten plikter å ta begjæringen til følge, hvis ikke det 
begjærte rettergangsskritt må anses uegnet til å avkrefte 
mistanken 

 Høyesterett om vårt spørsmål 

 (27) De ankende parter har vist til at reelle hensyn tilsier at 
§ 241 må tolkes utvidende, alternativt at bestemmelsen må 
anvendes analogisk. Det er vist til at Høyesterett i 
avgjørelsen inntatt i Rt-1979-1079, omtalt som «sinnssykes 
ankerett», ga den ankende part prosessuelle rettigheter i 
strid med ordlyden i daværende straffeprosesslov. 

 (28) Den klare ordlyden i § 241 tilsier at det skal mye til for 
at loven skal kunne tolkes utvidende eller anvendes 
analogisk. Slik jeg ser det, lå forholdene klart annerledes an 
i saken fra 1979. Spørsmålet der var om siktede, som i 
dommen er omtalt som «sinnssyk», kunne inngi anke uten 
at vergen medvirket til dette. Høyesterett la til grunn at 
dersom siktede selv ikke hadde mulighet for å anke, 
innebar det at siktede uten videre ble «fratatt en 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1980-06-13-35/%C2%A716
https://lovdata.no/pro/HRSTR/avgjorelse/hr-2017-552-a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7241
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elementær rettsikkerhetsgaranti som tilkommer alle andre 
i dette land». I saken som nå er til behandling, er det 
spørsmål om rettigheter av en annen karakter, og de reelle 
hensyn har derfor ikke samme tyngde. 

 (29)Det som kunne tilsi en utvidende tolking eller analogisk 
anvendelse, er i første rekke den belastningen saker som 
dette kan innebære for de etterlatte. Det kan utvilsomt 
være krevende å leve med den usikkerheten som foreligger 
etter at en sak er henlagt, og det er lett å forstå et ønske 
om ytterligere å avklare de faktiske forhold med sikte på en 
eventuell renvasking. De ankende parter har i denne 
sammenheng særlig vist til uskyldspresumsjonen og retten 
til privatliv, jf. Grunnloven § 96 og § 102, samt EMK 
artiklene 6 og 8. 

9. TOLKNING AV ANNEN LOVTEKST ENN FORMELL 
LOVGIVNING 

9.1 Grunnlovstolkning 

Grunnlovsreformen forutsetter nytenkning 

 Tidligere problemstillinger ikke lenger like aktuelle 

 I større grad tolkning av grunnlovstekst 

 Rettskildesituasjonen er forandret 

Tolkning av funksjonsbestemmelsene contra 
rettighetsbestemmelsene 

Eks. HR-2016-2554-P (Holship) pkt. 67-70  

 Hva saken gjaldt 

Norsk Transportarbeiderforbund hadde varslet boikott for 
å tvinge en dansk bruker av Drammen havn til å inngå 
tariffavtale med bestemmelser om fortrinnsrett til losse- og 
lastearbeid for havnearbeidere tilknyttet 
Administrasjonskontoret for havnearbeid i Drammen. 
Høyesterett, som behandlet saken i plenum, kom til at 
boikotten var ulovlig fordi den hadde et rettsstridig formål, 
jf. boikottloven § 2 bokstav a. Selv om det overordnede 
formål med boikotten var å ivareta arbeidstakerinteresser, 
innebar den en uakseptabel restriksjon på 
etableringsretten etter EØS-avtalen artikkel 31. Den 
fortrinnsrett som ble krevet, tilfredsstilte heller ikke kravet 
til rimelig balanse mellom etableringsretten og en eventuell 
grunnleggende rett til boikott. Høyesterett uttalte blant 
annet at Grunnloven § 92 må forstås som et pålegg til 
domstolene og andre myndigheter til å håndheve 
menneskerettighetene på det nivå de er gjennomført i 

https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2016-2554-p
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1947-12-05-1/%C2%A72
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-11-27-109/eøsl/a31
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1814-05-17/%C2%A792
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norsk rett. Det ble videre uttalt at EFTA-domstolens 
forståelse av EØS-retten ikke kunne fravikes uten at det 
forelå gode og tungtveiende grunner for det. Dissens 10-7. 

 Høyesterett om vårt spørsmål 

 (67) Grunnloven § 92, som fikk sin nåværende form ved 
grunnlovsrevisjonen 13. mai 2014, pålegger statens 
myndigheter å «respektere og sikre menneskerettighetene 
slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende 
traktater om menneskerettigheter». Ordlyden er ikke klar, 
og på bakgrunn av enkelte uttalelser i Innst.186 S (2013-
2014), side 22 har det vært reist spørsmål om 
bestemmelsen skal forstås slik at den gir alle internasjonale 
menneskerettsbestemmelser som Norge var bundet av 13. 
mai 2014, grunnlovs rang, se Skoghøy, 
«Menneskerettighetenes stilling etter Grunnloven», Lov og 
Rett 2015 side 195-196. 

 (68) I vår sak har NTF med støtte av LO hevdet at 
Grunnloven § 92 er en inkorporasjonsbestemmelse som gir 
Den reviderte europeiske sosialpakten, ILO-konvensjon nr. 
87 om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten og 
ILO-konvensjon nr. 98 om retten til å organisere seg og til å 
føre kollektive forhandlinger grunnlovs trinnhøyde. Som 
grunnlag for dette har det særlig vært vist til at flertallet i 
Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i Innst.186 S 
(2013-2014), side 22 uttaler at henvisningen til 
internasjonale menneskerettskonvensjoner i Grunnloven § 
92 tar sikte på å hindre «misforståelser om hvilke 
internasjonale menneskerettigheter som har grunnlovs 
rang». 

 (69) Denne uttalelsen er imidlertid vanskelig å forene med 
at kontroll- og konstitusjonskomiteens flertall samtidig sier 
at «en henvisning til Norges internasjonale forpliktelser 
ikke vil endre dagens rettstilstand». Hvis § 92 gir alle 
internasjonale menneskerettsbestemmelser som Norge var 
bundet av 13. mai 2014, grunnlovs rang, vil bestemmelsen 
ikke bare gjøre menneskerettsloven overflødig, men også 
de menneskerettsbestemmelser som ved 
grunnlovsrevisjonen i 2014 ble tatt inn i Grunnloven, og 
bestemmelsen ville åpenbart ha endret tidligere 
rettstilstand. 

 (70) På denne bakgrunn finner jeg det klart at Grunnloven 
§ 92 ikke kan tolkes som en inkorporasjonsbestemmelse, 
men må forstås som et pålegg til domstolene og andre 
myndigheter om å håndheve menneskerettighetene på det 
nivå de er gjennomført i norsk rett. 

9.2 Tolkning av lover med internasjonalt opphav 

I stor grad påvirket av internasjonale autoritative 
rettsanvendere og tolkningsregler 
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 EØS-inspirert lovgivning, eks. HR-2017-1229-A (Ski Taxi 
AS) pkt. 35 

 Hva saken gjaldt 

To drosjeselskaper, som gjennom et heleid datterselskap 
hadde inngitt et felles tilbud i to anbudskonkurranser om 
kjøp av pasientreiser, var ilagt gebyr etter 
konkurranseloven § 29 for brudd på lovens § 10. 
Høyesterett opprettholdt ileggelsen av gebyr. De to 
selskapene ble sett som potensielle konkurrenter. 
Anbudssamarbeidet fremtrådte også som tilstrekkelig 
skadelig for konkurransen til at det hadde et 
konkurransebegrensende formål etter konkurranseloven § 
10 første ledd, jf. EØS-avtalen artikkel 53. 

 Høyesterett om vårt spørsmål 

(35) Konkurranseloven § 10 skal ellers, som det klare 
utgangspunktet, forstås på samme måte som EØS-avtalen 
artikkel 53. Jeg nøyer meg her med å vise til det som 
fremgår av Rt-2011-910 avsnitt 63 Tine og Rt-2012-1556 
avsnitt 27 Gran & Ekran. 

 Annen folkerett, eks. HR-2017-569-A (sur place-
flyktning) 

 Hva saken gjaldt 

En etiopisk asylsøker hadde etter ankomst til Norge vært 
aktiv i et politisk parti som var forbudt i Etiopia. 
Asylsøknaden ble avslått av utlendingsmyndighetene etter 
den såkalte misbruksbestemmelsen i utlendingsloven § 28 
fjerde ledd andre punktum andre alternativ, idet det ble 
ansett som mest sannsynlig at formålet med den politiske 
aktiviteten her hadde vært å oppnå opphold i Norge. 
Høyesterett kom til at misbruksbestemmelsen ikke kom i 
konflikt med flyktningbegrepet i flyktningkonvensjonen 
artikkel 1 (A) 2. Det ble vist til at ordlyden i 
konvensjonsbestemmelsen ikke løste spørsmålet, men at 
bestemmelsens forhistorie og opprinnelige tidsbegrensning 
talte for at misbrukstilfellene ikke var omfattet. At UNHCR 
hadde uttalt at misbruksbestemmelsen gikk lenger enn 
konvensjonen åpnet for, ble ikke ansett som avgjørende. 
Det ble vist til at asylsøkeren hadde fått midlertidig 
opphold etter utlendingsloven § 74 jf. § 73, og således i et 
hvert fall var sikret mot retur til Etiopia 

 Høyesterett om vårt spørsmål 

 (43) Etter utlendingsloven § 28 fjerde ledd er hovedregelen 
at subjektiv sur place gir rett til anerkjennelse som flyktning 
i Norge, med de unntak som følger av andre punktum. 
Spørsmålet er som nevnt om unntakene er i strid med 
flyktningkonvensjonen artikkel 1 A (2), som lyder slik i norsk 
oversettelse: 

https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2017-1229-a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2004-03-05-12/%C2%A729
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2004-03-05-12/%C2%A710
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2004-03-05-12/%C2%A710
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2004-03-05-12/%C2%A710
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-11-27-109/eøsl/a53
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2004-03-05-12/%C2%A710
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-11-27-109/eøsl/a53
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-11-27-109/eøsl/a53
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-2011-910/a63
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-2012-1556/a27
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-2012-1556/a27
https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2017-569-a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2008-05-15-35/%C2%A728
https://lovdata.no/pro/#reference/traktat/1951-07-28-1
https://lovdata.no/pro/#reference/traktat/1951-07-28-1/a1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2008-05-15-35/%C2%A774
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2008-05-15-35/%C2%A773


REGJERINGSADVOKATEN  Side 20 av 22 
Forelesning, JUS4111 Metode. Lovtekst 

 

«For denne konvensjons formål skal betegnelsen 'flyktning' 
få anvendelse på enhver person som: ... 

2. som følge av begivenheter som har funnet sted før 1. 
januar 1951 og på grunn av at han med rette frykter for 
forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, 
medlemsskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av 
politisk oppfatning, befinner seg utenfor det land han er 
borger av, og er ute av stand til, eller, på grunn av slik frykt, 
er uvillig til å påberope seg dette lands beskyttelse; eller 
som er statsløs og på grunn av slike begivenheter befinner 
seg utenfor det land hvor han har sin vanlige bopel, og som 
er ute av stand til eller, på grunn av slik frykt, er uvillig til, å 
vende tilbake dit.» 

 (44) Konvensjonen skal tolkes etter prinsippene i Wien-
konvensjonen av 23. mai 1969. Utgangspunktet er den 
naturlige forståelsen av ordlyden, lest i den sammenheng 
den inngår og i lys av konvensjonens formål, jf. Rt-2012-
494 avsnitt 33. Det går fram av artikkel 31 og 32 i 
konvensjonen at andre kilder vil ha begrenset plass ved 
tolkningen. Dette innebærer at det er lite rom for dynamisk 
fortolkning. 

 EMK, eks. Rt-2002-557 (Dobbeltstraff I) 

 Hva saken gjaldt 

Problemstillingen i saken var om EMK protokoll 7 art 4 
verner mot strafferettslig forfølgning av et forhold det 
allerede er ilagt forhøyd tilleggsskatt for. Både objektive 
gjerningsbeskrivelser og subjektive vilkår er like ved 
ileggelse av forhøyd tilleggsskatt etter ligningsloven § 10-2 
nr 1 jf § 10-4 nr 1, 2. punktum og straff etter § 12-1 nr 1 
bokstav a. Etter en grundig gjennomgang av det 
foreliggende rettskildematerialet fant Høyesteretts flertall 
at strafferettslig forfølgelse var avskåret. Både flertall og 
mindretall uttaler seg om fortolkningen av EMK med 
tilleggsprotokoller. Dissens 8-5. 

 Høyesterett om vårt spørsmål (s. 565) 

Det er videre i [Rt-2000-996] på side 1007 flg. og i Rt-2001-
1006 på side 1015-16, gitt uttrykk for at norske domstoler i 
tilfeller hvor det er tvil om hvordan en inkorporert 
menneskerettskonvensjon skal forstås, må foreta en 
selvstendig tolking av konvensjonen. Norske domstoler skal 
ved tolkingen av EMK benytte samme metode som EMD, 
men med den reservasjon at det i første rekke er EMD som 
skal utvikle konvensjonen. Dersom den tolking av en 
inkorporert konvensjonsbestemmelse som ut fra en slik 
bedømmelse har de beste grunner for seg, kommer i strid 
med annen norsk lovgivning, skal 
konvensjonsbestemmelsen gå foran, jf. 
menneskerettsloven § 3. Når lagmannsretten har lagt til 
grunn at konvensjonstolkingen må være «rimelig klar» for 
at annen norsk lovgivning skal kunne settes til side, bygger 

https://lovdata.no/pro/HRSTR/avgjorelse/hr-2001-1527-b
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/p7/a4
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1980-06-13-24/%C2%A710-2
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1980-06-13-24/%C2%A710-4
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1980-06-13-24/%C2%A712-1
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-2001-1006/s1015
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-2001-1006/s1015
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/%C2%A73
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den således på en misforståelse av Høyesteretts uttalelser i 
plenumsdommen fra 2000. 

9.3 Tolkning av forskrifter/kgl. res. 

Eks.HR-2017-930-A (kongekrabbe) 

 Hva saken gjaldt 

Straffen for overtredelse av havressursloven § 61 jf. § 16 
andre ledd jf. forskrift 28. juli 2014 nr. 1002 om regulering 
av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område § 10, § 9 
og § 4 ble fastsatt til en bot på 25 000 kroner, subsidiært 25 
dagers fengsel. Tiltalte hadde som skipper på fiskefartøy 
med fangstkvote for kongekrabbe drevet samtidig fangst i 
kvoteregulert og uregulert område, og fortsatt hatt teiner i 
sjøen i regulert område etter at det kvantum som fylte 
årets kvote, var tatt om bord. Høyesterett kom til at 
forbudet mot å fange kongekrabbe i kvoteregulert område 
først inntrådte når full kvote var landet, og ikke allerede 
idet full kvote var tatt om bord. Men forbudet inntrådte da 
straks, slik at gjenværende teiner på tidspunktet for landing 
måtte være enten tatt opp, eller tømt og stengt. Det var 
ikke tilstrekkelig at krabber i gjenværende teiner ble 
sluppet på sjøen i etterhånd. Unntaksbestemmelsen i 
forskriften § 4 fikk da ikke anvendelse. Ved fastsetting av 
inndragningsbeløpet overfor båtens eier kunne det tas 
utgangspunkt i verdien av fangsten i de gjenværende 
teinene, selv om innholdet var blitt tømt på sjøen av 
Kystvakten. Kontroll- og ressurshensyn tilsa dette. 
Inndragningsbeløpet ble fastsatt til 75 000 kroner. 

 Høyesterett om vårt spørsmål 

 (21) A har for Høyesterett anført at flertallets tolkning er i 
strid med de klarhetskrav som følger av Grunnloven § 96 
og EMK artikkel 7. Ved siden av ordlyden i § 4 taler også 
praktiske hensyn og sammenhengen med andre 
forskriftsbestemmelser mot flertallets forståelse, hevdes 
det: Kvoten gjelder lytefri hannkrabbe, men også andre 
typer krabber går i teinene. Det må altså foretas en 
selektering når teinene trekkes, noe forskrift om utøvelse 
av fiske i sjøen § 48 første ledd nr. 2 uttrykkelig åpner for. 
Fangsten i gjenstående teiner kan dermed lovlig slippes ut 
igjen, anføres det. Det er videre godtatt av myndighetene 
at det skjer en ytterligere selektering, med utslipp ved 
kaikanten, i forbindelse med levering til mottak. Endelig er 
det både upraktisk og lite effektivt å måtte foreta en 
gradvis reduksjon av fangstaktiviteten når kvoten er i ferd 
med å bli fylt, for å være sikker på at det ikke står teiner i 
sjøen den dagen kvoten fylles. 

 (22) Jeg er ikke enig i den tolkning av 
kongekrabbeforskriften som lagmannsrettens flertall 
legger til grunn, men mener likevel at domfellelsen av A for 
tiltalens post III er riktig. Det ligger i dette at jeg heller ikke 

https://lovdata.no/pro/HRSTR/avgjorelse/hr-2017-930-a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A761
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A716
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2014-07-28-1002
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2014-07-28-1002/%C2%A710
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2014-07-28-1002/%C2%A79
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2014-07-28-1002/%C2%A74
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2014-07-28-1002/%C2%A74
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er enig i den forståelsen av forskriften som mindretallet 
mener er nærliggende. Den forståelsen går ut på at det er 
tillatt å ha teiner stående i sjøen også etter at full kvote er 
levert, så lenge eventuell fangst ikke leveres, men slippes 
på sjøen igjen. 

 (23) Forskriftens § 2 setter forbud mot «å fange, 
oppbevare om bord og lande kongekrabbe i kvoteregulert 
område». Ordlyden rammer klart nok fangst i seg selv - 
forbudet er ikke overtrådt først når en eventuell fangst er 
landet. 

 (24) I motsetning til lagmannsrettens flertall mener jeg 
imidlertid at det unntak fra forbudet som kvoten 
innebærer, først opphører i det øyeblikk full kvote er landet. 
Man kan ikke se bort fra «og lande» i formuleringen «fange 
og lande» i § 4, slik lagmannsrettens flertall i realiteten gjør 
når det legger til grunn at forbudet i § 2 inntrer allerede i 
det øyeblikk full kvote er tatt om bord i fartøyet. 

 (25) Slik jeg ser det, var det altså først etter at A hadde 
landet fangsten på 158 kilo, at han overtrådte forbudet i § 
2 ved fortsatt å ha teiner i sjøen i kvoteregulert område. 
Det fremgår imidlertid av det jeg tidligere har sagt, at 
gjerningsbeskrivelsen i tiltalen og lagmannsrettens 
bevisresultat også dekker dette: Landingen skjedde 3. juli, 
og tiltalen gjelder teiner som fortsatt stod i sjøen 4. juli. 

 (26) En slik forståelse av bestemmelsene er ikke i konflikt 
med forskrift om utøvelse av fiske i sjøen § 48 første ledd 
nr. 2 om adgang til å slippe levedyktig fisk - herunder 
kongekrabbe - på sjøen. Dette gjelder nemlig bare «[l]ovlig 
fanget fisk», og krabber som fortsatt står i teiner etter at 
full kvote er landet, er fra da av ikke lenger lovlig fanget i 
henhold til kongekrabbeforskriften § 2 jf. § 4. 

10. HVA BØR DU TA MED DEG VIDERE? 


